OBEC PŘIŠIMASY
Obecně závazná vyhláška
obce Přišimasy
č. 1/2012,
o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Přišimasy se na svém zasedání dne 17.12.2012 usnesením č. 137)
usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), §
35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který
vzniká na území obce.
Čl. 2
Správa poplatku
(1) Správu poplatku vykonává obec Přišimasy
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky¹)
--------------------------------------------------------------------------------------¹) § 17a odst. 2 zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Čl. 3
Sazba poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé uživatele bytů činí sazba :
600,-Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok
Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.

Nebo je možnost ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 28.2. a do 30.9. příslušného
kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 5
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 4/2006, o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Čl. 6
Všeobecná ustanovení
Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy²)
---------------------------------------------------------------------------------²) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2013

……………………..
Šárka Rumanová
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2012
Sejmuto z úřední desky dne: 1.1.2013

……………………..
Pavel Frank
starosta obce

Příloha k OZV 1/2012
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
Z částky 250,- Kč dle čl. 5 písm. b) byla stanovena na základě následujícího rozúčtování:
Z částky 350,- Kč tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů stanovených
z minulého roku za netříděné odpady (může být max ve výši 619,-Kč)
Náklady na netříděné odpady ( svoz + uložení) v roce 2011
celkem 383 108,- Kč + 10% DPH - 421 419,- Kč
Počet poplatníků v roce 2011
/tj. trvale bydlící + rekreační objekty

598 + 83

Náklad na 1 poplatníka
Výpočet na 1 poplatníka

681
619,- Kč

421 419 : 681 = 619,- Kč

Rozdíl mezi skutečnými náklady netříděného odpadu a sazbou poplatku hradí obec Přišimasy
a činí 269,- Kč.
Maximální sazba poplatku činí 869 Kč
/tj. 250 + 350 + 269 = 869,-/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------K této kalkulaci nejsou zahrnuty náklady za tříděný odpad včetně bioodpadu, které byly
v roce 2011 celkem 359 021,- Kč
Odměna za tříděný odpad, kterou obec obdržela byla v roce 2011 ve výši 116 153,- Kč

Počet poplatníků v roce 2011
/tj. trvale bydlící + rekreační objekty

598 + 83

Náklad na 1 poplatníka
Výpočet na 1 poplatníka

681
357,- Kč

359 021 – 116 153 = 242 868
242 868 : 681 = 357,- Kč

Celková částka, kterou obec dotuje 1 poplatníka je ve výši 626,- Kč
/ tj. za netříděný odpad 269,- a za tříděný odpad 357,- Kč/

